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 (ن 41) النصوص : أوال   

لى ــبال عـإلقأهمية الهم  با أبناء المدارس ومبيناــخاطــي مــــرصافــالمعـــــروف قال       
 :لمــلعا

 اِتــــــــــمـــــــُــلـــظُّـي الـــم فــــْلـــِعـــالى ِبـــَفــــــَك -4
ـُــــــي  ورا           ــــن ي ـــــــــــــف ُنـــــيِّــــــَبـ

 وراـــــــــا األمــــنــــــاة َلـــيـــحــال
 ِهـــــِب ُلـــــيــــلذَّـــــال َدــــَـــوج ْمـــــَكـــَف -2

س ـــــــِبــــَل ْمــــــوَك              زازًاـــــــــــِتـْــــــاع
 روراـــــــــــــــــه ُســـــــب ُنــــــــزيـــــَحـــال

 دًىــــــُــه وُلـــــقــــعـــه الــــد بــــــزيـــَت -3
ي ــــلـــــعــــتـــْســـوت             دًاــــــــــــــْشوُر
 وراــــــــــــــــعـــه شــــب وُســــــفـــــنـــال

  

 إنَّ دارِســــــــمــــــــال اَءــــــــنـْـــــأبَأ -1
ـُـــت      سي       ــــــــــــْفـــــــــــــَن  ُلِّـــــــــؤمــ

 َلـــــــــــُم األمـــــــكـــــيــــــف
 راــــــــيــــــــبــــــــكــال

 ْنــــــــــدارس ِمــــمــــلل ًاــــــيــــــــْقـــــُســـــَف -5
د ــــــــا قــــَنـــــــــَل            اٍضـــــــــــيِر

 وراـــــــــــم زهـــــــكـــنـــــــت ِمــــَتــــبـــــــــــأْن
 الُدــــــــــــِبـــب الِســَتـــــــْكــــــَتــــــَس -6

 دْتــــــــــــإذا وج             ًاّوــــُلــــم ُعــــــــــُكــــِب
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ـُــــــــكــــــنــــا ِمـــــــــهـــــَل م ـ
 راــــــــصيــــــــَن

 وُبـــــطـــــُخــــال ِتـــــــــــــدَج إْنــــــــَف -7
م ـــــُتـْــــــعــــــــلــــَط     ا       ـــــهــــْيــِنــَبـــــبجا
 دوراـــــــُـــــا بهـــــــِتـــــــــنَّــــــــي ُدُجــــــــــف
ز ـــــــــِعـــــْلا ِلـــــهـــــم بــــــتـــــْحـــبـــوأْص -8
م ـــــــــــتــــنـــــــوُك           اــــنـــــــــــــْصــــــِح

 وراــــــــــــــد ســـــجــــَمــــا للــــــهـــولـــــــح
  

ـْــَفـــــــــِب الُدــــِبــــــال ِتَوـــــــإذا ارت -9  ِضـــــــــي
 ــُزــــاجـــــعـــــَف             مـــــــــــْلــــــِع

ـُــــــها يـــــلـــــأه  راـــــــــــــــديـــــــسي َقـــــــْمـ
ا ـــــهــــون بــــــكــــن يــــــوى مــــــْقـَــــوي ـــ 41
ن ــــــى َمــــَنــــــوَيــْغ         ا   ــــفـــيــــعـــض
 راــــيــــــقــــا فـــــهـــــب ُشــــــيــــعــــــي
ا ـــعـــــِفــــتــــنـــــــس ُمـــــــْيـــَل ـْنــــِكــــوَل ـــ 44 
م ـــــــــلـ ـًىــــتــــــــف            ــٍمــــــــــلـــــــعـــب
 راــــيـــضـــنَّـــق الــــُلـــــالُخ رزــــــْحـُــي
ن ـــــــْسـُــــس حــــــــم الَبـــــْلـــِعــا الـــإذا م -42 
ه ــــــــلـــــأله جِّـَرــــــــــــــَف            ٍقــــــْلــــُخ

 ـراـــــــــيـــــــــثـــــــــــرا كــــــــــيــــــخـ
ا ـــنــزُرـْــــــــــاز أغــــــف ْنا ِإــــــوَم -43 
ـُــــــــع  ـْنــــِكــــــوَل       ا    ـــــــــــومــــــلـ
ا ـــــــنــــــــُمـــــلــــاز أْســــــف

 ـراــــــــــــيــــــــمـــــضـ
                             

   . 4959الجزء األول ؛ الطبعة السادسة   –ي ـــوان الرصافــدي
 .(بتصرف ) وما بعدها  52، ص مطبعة االستقامة القاهـــــــرة 

   
    
في شعره على  ركـــــز. شاعر عراقي، من رواد حركة البعث واإلحياء في العراق ( 4915 -4875: ) معروف الرصافي  

 (سياسية ، اجتماعية، تربوية) ، تناول فيه مواضيع متنوعة   (ديــوان الرصافي) خلف ديوانا شعريا .  االجتماعية  القضايا 
 .الحسن: النضير - الظلمة: لدجنةا - المصائب واشتدت متُظـــع: ت الخطوبــدَج : شروح مساعدة        
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  . يصير غــنيا:  يغنى ــــ (من الرجاء)فعل أمـــر :جَِّرــــــــَف                         
 

 :اكـــتب موضوعــــا إنشائيا متكامال تحلل فيه النص تحليال أدبيا مسترشدا بما يأتي

 .وضع النص في سياقه التاريخي واألدبي -

 . والرابع اءته انطالقا من البيتين األولوضع فرضية لقر -

 .تحديد وحدات النص وإبراز مضمون كل وحدة -

 :تحليل النص من خالل المكونات اآلتية -

 األلفاظ والعبارات الدالة على حقل فائدة العلم، وحقل دور أبناء المدارس ) : النص معجم

 .(بين الحقلينالقائمة  العالقة في الرقي بالبالد، مع إبراز 

 لصور الشعرية ووظيفتهاا. 

 الخارجي والداخلي: اإليقاع. 

 واألسلوب اللغة.  

 .تركيب نتائج التحليل والتحقق من فرضية القراءة -

 .تمثيل النص للتيار األدبي الذي ينتمي إليه مدىإبراز -

 
 (ن  6) دراسة المؤلفات  :ثانيا  

التي أغــنت تجربة الشاعـــر  المصادر الثقافية يقول أحمد المعداوي في سياق حديثه عن      
  :الحــديث

 ّمــَنإن الشاعـــــر الحديث قــــد استوحى األجــــواء الشعــــرية القـــديمة، وَض"        
ه إلى التفاَت نَّانطـــوت عــــليها أشعـــار القدماء، وِإ       ه كثيـــرا من المعاني التي شعـــَر

ِقلُّ عن التفاته إلى المصادر الثقافية والشعرية األجنبية، ولعل ذلك ناتج من أنه تلك الثروة الشعرية لم يكن ي
عرف كيف يمزج في فكره ووجدانه بين روح الثقافة العربية وبين الثقافات األخرى التي تختلف عن بعضها 

قشرة الواقع  روحا ولغة ومكانا من التاريخ، وأن يخرج من ذلك المزيج برؤيا جديدة استطاع بها أن يمزِّق
  ..."العربي

 .ظاهرة الشعر الحديث: داوي المجاطيـــأحمد المع                            
 54ص. 2112 4ط. الدار البيضاء .مكتبة المدارس                                 

 

كتب وا، "ظاهرة الشعر الحديث "  َفـؤلَّـــُمومن دراستك  ،انطلق من هذا المقطع         
 :موضوعا تبرز فيه ما يأتي

 ضمن المؤّلف؛ مقطع سياق ال 
 ؛ر الحديثـــــافة الشاعــقـــث صادرتنوع م 
 تجربته الشعرية في إغناء أهمية هذا التنوع. 
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